
 
 

 

 مكارم األخالق  – الوحدة الخامسة موضوع الدرس
 أنشطة التهيئة (  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 حل أنشطة هتيئة تدور حول جمال الوحدة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ تدريسأساليب وطرق ال
 ما أمهية التحلي ابألخالق الكرمية      ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف مالتعل و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

يستنتج الطالب األخالق الكرمية أن 
  من الصور التالية 

 
 
 

يذكر الطالب موقفا مشاهبا أن 
  للمواقف املصورة السابقة 

 
 

أن حيدد الطالب منافع وسائل اإلعالم 
    ومضارها 

 :  أستنتج ااألخالق الكرمية  من الصور التالية -1

 
 :  صورة  السابقة ... أذكر موقفا مشاهبا للمواقف امل -2

 
لبعض وسائل اإلعالم منافع يف تكوين األخالق وأضرار أحتدث مع أفراد جممعيت عن  -3

 أمهها :

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة 
 األنشطة واإلجراءات التالية  : 

  أبدأ  الوحدة بعرض أنشطة التهيئة الواردة يف
لعرض الكتاب أمام الطالب من خالل وسائل ا

  املتاحة 
  ( مث  1أطلب مالحظة الصور يف النشاط رقم )

األخالق الكرمية استنتاج أطلب من الطالب 
 من الصور 

 ( 2من خالل النشاط) ذكر يشارك الطالب يف
 مواقف مشاهبة للمواقف املذكورة 

  ( مث أطلب من  3أعرض النشاط رقم )
 منافع وسائل اإلعالم ومضارها  ذكر الطالب 

 لى مشاركة اجلميع يف حل األنشطة أحرص ع  
 

األخالق الكرمية من الصور  استنتج 
   ؟ التالية

 
موقفا مشاهبا للمواقف  اذكر

   ؟ املصورة السابقة
 
 

   ؟حتدث عن الصور املعروضة 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 مكارم األخالق  – الوحدة الخامسة موضوع الدرس
 ( نص االستماع  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

  إجابة أسئلة تدور حول النص املسموع 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○ستقصاء  االكتشاف واال○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 هل احفظه ام أذيعه ؟ ؟إذا أسر إيل أحد أصحايب سرا  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

على   آداب  الطالب  أن  حيرص 
 االستماع اجليد .من حيث

) اجللسة، اإلصغاء، عدم مقاطعة  
 املتحدث (

شخصيات النص  الطالب. أن  يذكر 
 املسموع 

بني الشخصية   الطالب. أن يربط 
 والعمل الذي تقوم به 

توجًها إجيابيًّا  الطالب. أن  يكون   
 حنو موضوع الوحدة  

 عن املشاهد الطالبأن يتحدث 
 حسب تسلسل أحداث  النص 

 
 أسئلة النص الطالب عن ان جييب  -

 
 أستمع وأجيب : -1

 ؟ إىل غرفتها  نورةملاذا حلقت األم  -1
 ؟  من نورةما سبب غضب سارة -2
 ؟   نورةمب نصحت األم -3
 ما اسم الصحايب الذي حكت األم قصته -4

  التصرف اإلجيايب ( أمام  عالمة )   أضع -2
على  نورةحث األم   سر صديقتها   )    ( نورةإذاعة  (  )     نورةاألم باهتمام  )  (

 لصديقتها سارة  نورةاالقتداء  أبخالق الصحابة )   ( اعتذار 
 .....ملاذا(  –أكمل أسئلة  لإلجاابت  التالية ابستخدام )كيف -3

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  مراعاة  الطالبيبدأ املعلم الدرس فيطلب من
 آداب االستماع اجليد 

  يعرض املعلم صور الكتاب يف مكون أستمع
 حول الصور املعروضة  الطالبوأالحظ مث يناقش 

  من  الطالبيعرض املعلم نص االستماع على
 خالل شريط مسجل  أو من خالل قراءة النص 

  يستمع يعرض املعلم أسئلة ) أستمع وأجيب ( مث
 ملشاركات الطالب مث ينتقل لباقي  األنشطة 

  الطالبيتقبل املعلم كل تعليقات  
  يف  الطالبعلى املعلم أن يراعي إشراك مجيع

 احلوار واملناقشة أثناء مناقشة نص االستماع

 !املالحظة  والتصويب  
 

 
  ؟ اذكر شخصيات النص املسموع

 
 

 !االستماع والتصويب 
 

 !رقابة ذاتية 
 

عن املشاهد حسب تسلسل   حتدث
 ؟ أحداث  النص

 

 ؟ عن أسئلة النصأجب  

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

مكارم األخالق  -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 (  نشيد) كتاب الله أحيانا

 يسالخم األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة وحفظ النشيد 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ما أمهية القرآن  يف حياتنا  ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

قراءة  النشيد أن يقرأ الطالب  
 صحيحة.

 
يتعرف الطالب على معاين أن 

 اللغوايت اجلديدة 
 
جييب الطالب  عن األسئلة   أن

 املتعلقة ابلنشيد 
 

 أن يسّمع الطالب  النشيد
 

حفظ   أن حيرص الطالب على
 كتاب هللا 

 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أسجل عنوان الدرس بعد استنتاجه مث تسجيل
 النشيد خبط واضح على اللوح.

  قراءة النشيد من ِقَبلي بصوت واضح يتناسب
 ة منوذجية عّدة مّرات.مع حلن النشيد قراء

 الرتدادية عّدة مرات.  الزمرية  القراءة 
  مث  املتفوقني الطالبالقراءة الفردية من ِقَبل

 من يليهم 
  من خالل عروض البور بوينت  يسمع

 الطالب النشيد 
  يتابع الطالب النشيد الصويت من خالل

 العرض 
  يطلب املعلم من الطالب ترديد النشيد أكثر

 تابعة يف الكتابمن مرة مع امل
 

 ؟صحيحة قراءة النشيد   قرأ ا
 
 

  ؟ بني معاين اللغوايت اجلديدة
 

عن األسئلة  املتعلقة   أجب 
 ؟ابلنشيد 

 
    ؟ االستماع والتصويب

 
 !رقابة ذاتية 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 مكارم األخالق -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 واألسرة الفقيرة (  عمر ) الدرس األول

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة 
 للمعىن  

      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○المشكالت   حل○ أساليب وطرق التدريس
  ما واجبنا حنو الفقراء واحملتاجني  ؟   س التمهيد

 

 هدفتقويم ال التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 
أن يستخرج الطالب من   

الدرس كلمات هبا مهارات 
 دراستها إمالئية سبق 

 
مساعدة على أن حيرص الطالب 

 الفقراء واحملتاجني 

 واألسرة الفقرية   عمر

 
 ذات ليلة ومعه خادمه فرأى انرا من بعيد  بن اخلطاب عمرخلليفة خرج ا

وخادمه من   عمرأرى انسا يقاسون الربد فهيا بنا إليهم لنعرف حاهلم . اقرتب  عمرقال 
 املكان فوجد امرأة ومعها أوالدها الصغار يبكون .

 قال أحد األوالد أان جائع أريد الطعام .
 قليال حىت ينضج الطعام  قالت األم : انتظر أنت وأخوتك

  عمرقريبا من األسرة  وقال السالم عليكم فقالت األم وعليك السالم  فقال   عمروقف 
ما عندكم ؟ فقالت املرأة  :حل علينا الليل وهامجنا الربد وال طعام عندان نسد به جوع 

  صغاران   
 حتتها فسأل :........رضي هللا عنه فوجد األوالد حول القدر الكبرية والنار  عمرنظر 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

والتعجب مكان الوقف وصيغة االستفهام 
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

يمة اقرأ كلمات الدرس قراءة سل
  ؟

 
  ؟ اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة

 
 

  ؟ احكي قصة الدرس
 
استخرج من الدرس كلمات   

هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 
 ؟

 
  ! رقابة ذاتية

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

مكارم األخالق الدرس  -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 واألسرة الفقيرة (  عمر اني )الث

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○ي  العصف الذهن○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  رضي هللا عنه    ؟   عمرعالم يدل تصرف اخلليفة  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

جييب الطالب عن أسئلة حول أن 
 ) أجيب (   فهوم النص م

 
 

 

 

 يضع الطالب عالمة )أن 
 (عن ميني اإلجابة الصحيحة 

  
أن يكمل الطالب  الفراغ ابلصفة 

 املناسبة 
 

أن يتعرف الطالب على معاين 
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت ( 

 

 الفهم واالستيعاب
 أجيب : 

 بن اخلطاب وملاذا  ؟ عمرمىت خرج اخلليفة  -1
 من بعيد ؟ ماذا رأى -2
 ملساعدة املرأة وأوالدها ؟  عمركيف تصرف   -3
 كيس الدقيق على ظهره ؟بن اخلطاب  عمرعالم يدل محل اخلليفة -4

 ( عن ميني اإلجابة الصحيحة  أضع عالمة )

 السبب يف بكاء األوالد :

 )     ( شدة احلر     املرض )     (         اجلوع )    (  
 املناسبة ....كتاب الطالب أكمل الفراغ ابلصفة 

 أمني  لغيت 
 أصل الكلمة يف القائمة ) أ ( مبعناها الصحيح يف ) ب ( 

 انظر كتاب الطالب 

 آيت ابضداد الكلمات التالية : كتاب الطالب 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  قراءة أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس
 صامتة 

  أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر

اإلجابة مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي 
 األسئلة بنفس الطريقة 

  أضع عالمة أعرض مكون  أمام الطالب مث
 اطلب منهم حتديد اإلجابة الصحيحة 

 ) مث أطلب أمام الطالب   أعرض مكون ) أمني لغيت
منهم اختيار الكلمة املناسبة للفراغ من الكلمات 

 املعطاة 

  أطلب من الطالب اإلتيان  أبضداد الكلمات  

 

  ! االستماع والتصويب
 

 

(عن ميني  ضع عالمة )
  ؟ اإلجابة الصحيحة

 
  

  ؟ أكمل  الفراغ ابلصفة املناسبة
 
 
 

 بني  معاين اللغوايت اجلديدة 
 ؟لغيت ( ) أمني 

 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

مكارم األخالق الدرس  -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 واألسرة الفقيرة (  عمر الثاني )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجديدة

 داء القرائي األ
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ؟  ؟ملساعدة املرأة وأوالدها   عمركيف تصرف  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

 
يالحظ الطالب نطق أن  

  الكلمات امللونة 
 
 
 

    التنوينيالحظ الطالب قراءة أن 
 
 
 

يقرأ الطالب العبارة احملددة أن 
  بصوت معرب 

 األداء القرائي 
ُرأ وُأالِحُظ    الَكِلَمِة املُلوَّنةِ َأق ْ

الربد فهيا بنا إليهم لنعرف  يقاسونرضي هللا عنه )أرى انسا  عمر اخلليفةقال -
 حاهلم (

 الطعام   ينضجفقالت األم : انتظر أنت وأخوتك قليال حىت -
 الكبرية  القدرفوجد األوالد حول   عمرنظر -
 بيت املال  خمزنادمته حنو من كالم املرأة ومنظر األوالد وأسرع هو وخ  عمرأتمل -

 أقرأ وأنطق التنوين :
 ومعه خادمه . ليَ ْلةَ ذات  عمرخرج اخلليفة 

 من بعيد  انرارضي هللا عنه  عمررأى 
 الربد فهيا بنا إليهم لنعرف حاهلم ( يقاسون)أرى انسا   عمرقال 

 (وا فقالت ماء حىت يسكنوا وينام يف القدر؟ شيءسأل اخلليفة رضي هللا عنه ) وأي 
 أقرأ بصوت معرب :

 فقال اخلادم  وهللا ألمحلنه عنك
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 .عرض لوحة مكربة حتوي املقطع املستهدف 

   األول مث أطلب منهم املقطع طلب قراءة
 الكلمات امللونة   .مالحظة

  تباه جيدا االن الثاين مع قراءة املقطع  أطلب
  التنوين لنطق 

  من قبل املعلم قراءة  الثالثقراءة املقطع
 . معربة 

  يقرأ الطالب واحدا بعد اآلخر مع متابعة
 املعلم 

  يتابع املعلم أداء الطالب . 

 
 

     !القراءة والتحليل  
 
 
 
 

     !القراءة والتحليل 
 
 
 
 

 !النطق والتحليل 

 حل انشطة كتاب النشاط  واجب المنزليال حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 



   

 

مكارم األخالق الدرس  -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 واألسرة الفقيرة (  عمر الثاني )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث فالص

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (   ؟   واألسرة الفقرية  عمر ما تعلمت من درس ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم محتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب (ال األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

القسم يف أن يستخدم الطالب 
 أتكيد  اجلمل املطلوبة 

 
يف أن حياكي الطالب املثال األول   

حتويل الفعل إىل اسم يدل على 
   الزمان 

 
 

ابملفردات   اجلمل يغين الطالب أن 
  املناسبة

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 ثالث كلمات منونة تنوين كسر     -2ثالث كلمات منونة تنوين فتح    -1
 ثالث كلمات حتوي أل الشمسية     -4ثالث كلمات حتوي أل القمرية    -3

 :يف أتكيد اجلمل التالية مبحاكاة املثال األول أستخدم القسم:  استخدم    اثنيا 
 كتاب الطالب 

مبحاكاة املثال األول أحول الفعل  إىل اسم يدل على الزمان مث أضعه يف أحول :  اثلثا 
 مجلة من إنشائي

 
 التعبري 

 الكتاب  أغين اجلمل التالية ابملفردات  املناسبة على غرار املثال
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 إلجراءات التالية  : وا
  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو

 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة
 املتاحة 

  أتكيد أطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف
 اجلمل املطلوبة 

 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
 الب للتصحيح والتصويب أجتول بني الط 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
 حتويل الفعل إىل اسم يدل على الزمان   الطالب 

   أطلب من الطالب مأل الفراغ ابلكلمة الصحيحة
 املناسبة للفراغ 

 
 
 
 

 استخرج  من النص ما هو مطلوب 
 
 

القسم يف أتكيد  اجلمل  استخدم 
 ؟املطلوبة 

 
 
ثال األول يف حتويل امل حاكي  

   ؟الفعل إىل اسم يدل على الزمان 
 
 

 ؟ اجلمل  ابملفردات  املناسبة اغن 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 ) أنشطة(

 الخميس ربعاءاأل الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتاب الحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  رضي هللا عنه واألسرة الفقرية (      ؟   عمرما هي القيمة اليت تعلمتها من نص )  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 
 

أن يقرا الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 
 

يالحظ الطالب اجلمل والعبارات مث ن أ
 يكتب يف املكان احملدد 

  
 
 
عن األسئلة اآلتية يف الطالب  جييبأن  

 النشاط السابع
 
 
 
 

 رأ : أق خامسا
  (  رضي هللا عنه واألسرة الفقرية عمر نص الدرس )

 ) إمالء منظور ( : أالحظ مث أكتب  :  سادسا
 

 سابعا :
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث الصورة ؟: عن أي شيء تتحد1س
 : مباذا تشعر جتاههم ؟3: أصف حال األطفال ؟          س2س
 : مب تدعوا هلم ؟5: ماذا تفعل ملساعدهتم ؟          س4س
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

 تمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا بعد أس
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 
الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 

 ليب اللغوية أنشطة التطبيق على األسا

  أقدم للطالب املساعدة الالزمة عند احلاجة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 
 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
  ؟ جهرية معربة ممثلة للمعىن

 
 
 
 

كتب الحظ اجلمل والعبارات مث أ
 ؟يف املكان احملدد 

  
 
 
ب عن األسئلة اآلتية يف جأ 

 ؟النشاط السابع
 
 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس قويم الختاميالت
 

 



   

  –الوحدة الخامسة  وضوع الدرسم
 ( ) كل درهم بعشرة الدرس الثاني

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

   قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
    ما أمهية الصدقة يف وجود تكافؤ بني أفراد اجملتمع  ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 
أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 

 قراءة سليمة  
 

أن يقرأ الطالب مجل الدرس 
 قراءة سليمة 

 
 أن حيكي الطالب قصة الدرس 

 
أن يستخرج الطالب من   

الدرس كلمات هبا مهارات 
 دراستها ية سبق إمالئ

 
 على الصدقة أن حيرص الطالب 

  كل درهم بعشرة

 
أصاب الناس جفاف وجوع شديدان فلما ضاق هبم األمر  يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق 
وقالوا اي خليفة رسول هللا !وهللا قد أدرك الناس اهلالك   ذهبوا إىل جملس اخلليفة أيب بكر 

 بت وساد اجلوع وعم الفقر فماذا نفعل ؟فالسماء مل متطر واألرض مل تن
)اصربوا وتضرعوا إىل هللا تعاىل ابلدعاء فإين أرجوا أال أييت املساء حىت يفرج فقال أبو بكر 

 هللا عنكم ( 
قد أتت من الشام إىل  وعند مغرب الشمس جاء اخلرب أبن قافلة مجال لعثمان بن عفان 

 جاءه التجار  عت أمحاهلا يف دار عثمان املدينة حمملة مسنا وزيتا ودقيقا فلما وض
أجاب التجار : بعنا  من هذا الذي وصل إليك فإنك  تعرف حاجة فقال هلم ماذا تريدون ؟

 الناس إليه  قال عثمان )كم أربح على الثمن الذي اشرتيت به ....
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 على السبورة وان الدرس أسجل عن 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

مكان الوقف وصيغة االستفهام والتعجب 
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالبقراءة بقية . مث اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 
اقرأ كلمات الدرس قراءة سليمة 

  ؟
 

  ؟ اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة
 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 
استخرج من الدرس كلمات   

ئية سبق دراستها هبا مهارات إمال
 ؟

 
  ! رقابة ذاتية

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

  الدرس الثاني -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 كل درهم بعشرة  ( )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ما واجبك حنو احملتاجني     ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

أن جييب الطالب عن أسئلة حول 
 مفهوم النص   ) أجيب (

 
 

أن يرسم الطالب خطا حتت 
 اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 
 

أن يتعرف الطالب على معاين 
 يت (اللغوايت اجلديدة ) أمني لغ

 
 

أن يقرأ الطالب  العبارات  يف 
 مكون اآلداء القرائي 

 
أن يالحظ الطالب نطق الكلمات 

  امللونة

 الفهم واالستيعاب
 أجيب :أوال : 

 كيف تصرف الناس عندما أصاهبم اجلوع واجلفاف  ؟  -1
 الناس  ؟ مبا نصح اخلليفة أبو بكر الصديق  -2
 هللا عنه  ص  من أين قدمت قافلة عثمان بن عفان رضي-3
 مىت وصلت قافلة عثمان بن عفان إىل املدينة ؟ -4

 ة  بني القوسني كتاب الطالب أرسم خطا حتت اإلجابة الصحيح
 أمني  لغيتاثنيا : 

 ب ( (مبعناه الصحيح يف القائمة ) أ أصل ما يف القائمة )
   انظر الكتاب 

 لب ت التالية : انظر كتاب الطاأستخرج من النص أضداد الكلما
 األداء القرائي 

 الكلمة امللونة ) كتاب الطالب  أقرأ وأالحظ 
 كتاب الطالب   املمدودأقرأ وأالحظ احلرف 

 بصوت معرب  كتاب الطالب أقرأ 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قراءة
 صامتة 

 سئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب أعرض األ 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر اإلجابة

مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي األسئلة بنفس 
 الطريقة 

  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  مث أطلب
 وصل الكلمة مبعناها الصحيح 

 
 

 رائي مع أطلب قراءة العبارات يف مكون  األداء الق
الرتكيز على املهارات اليت تشتمل عليها الكلمات 

 امللونة 

  أقرا العبارة الثالثة بصوت معرب  مث أطلب من الطالب
 قرائتها واحدا تلو اآلخر 

 

أجب عن األسئلة حول مفهوم 
 ؟ النص   ) أجيب (

 
 

أرسم خطا حتت اإلجابة الصحيحة 
 مما بني القوسني ؟ 

 
 
 

ديدة ) أمني بني معاين اللغوايت اجل
 ؟ لغيت (

 
 

اقرأ  العبارات  يف مكون اآلداء 
 ؟ القرائي

 
   ؟ النطق  واملالحظة والتحليل

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 



   

 

 الدرس الثاني -الوحدة الخامسة وضوع الدرسم
 كل درهم بعشرة  ( ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○لم التعاوني  التع○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   كل درهم بعشر    (   ؟     ما تعلمت من درس ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

على   غري أن يستخدم الطالب 
 ثال املعطى غرار امل

 
 
حيول الطالب كما يف املثال أن   

   األول 
 
 

يكمل الطالب اجلمل مع أن 
  االستعانة ابلكلمات املعطاة  

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 ثالث كلمات حتوي مد الواو      -2ثالث كلمات حتوي مد ابأللف      -1
      ثالث كلمات حتوي أل القمرية  -4أل الشمسية   ثالث كلمات حتوي  -3

 لتأكيد اجلمل التالية : أستخدم أسلوب  القسم مبحاكاة املثال األول : استخدم  اثنيا 
 كتاب الطالب 

مبحاكاة املثال األول أحول الفعل إىل اسم يدل على الزمان أو املكان أحول :  اثلثا 
 :   وأكمل اجلملة

 
 التعبري 

كلمة عن كرم عثمان بن عفان     15ب فقرة يف حدود ابالستفادة من النص أكت
 كتاب الطالب   وحبه الصدقة

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو
 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة
 تاحة امل
  أطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف استخدام

  بغري أسلوب االستثناء 
 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
   حماكاة املثال األول يف اجلمل الطالب 

  ل مع االستعانة اجلمإكمال أطلب من الطالب
 ابلكلمات املعطاة   

 
 
 
 

  ؟استخرج من النص ما هو مطلوب
 
 

استخدم  غري   على غرار املثال 
 ؟املعطى 

 
 

   ؟حول  كما يف املثال األول 
 
 
 

اكمل  اجلمل مع االستعانة 
   ؟ابلكلمات املعطاة 

  حل انشطة كتاب النشاط الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 -الدرس الثاني-الوحدة الخامسة  وضوع الدرسم
 ) أنشطة(

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتاب الحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○ف واالستقصاء  االكتشا○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (؟  كل درهم بعشرة  ما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

 
 

 

أن يقرا الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 

   أحداث القصةالطالب  يكتبأن 
  
حلوال للقضاء على يقرتح الطالب أن  

 الفقر
 
 

    يكتب الطالب ما ميلى عليه أن 
 
 

أن يبحث الطالب عما هو مطلوب يف 
  مكون أحبث

 

 رأ اثمنا : أق
 ( عشرة  كل درهم بنص الدرس )

 :    ابالستعانة ابلصور أكتب أحداث القصة -أعرب :  اتسعا
 

 :  أفكر :  عاشرا
 ختيل أنك اتجر وأصاب الناس جوع وجفاف ، ماذا تفعل ؟ -1
      أقرتح حلوال للقضاء على مشكلة الفقر . -2
 

 : ) إمالء اختياري (: أكتب ما ميلى علي   احلادي عشر
 

 : أحبث الثاين عشر
 عن قصة أخرى تدل على الكرم وأقصها على زمالئي اون مع أسريت ابلتع

.......................................................................
...................................................................... 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 التالية  :  واإلجراءات

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

  أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا بعد
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
بشكل فردي ) أنشطة  منهم إجناز االنشطة

الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 
 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

  أقدم للطالب املساعدة الالزمة عند احلاجة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
 ؟جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 

  ؟كتب أحداث القصة ا 
  
 ؟ رتح حلوال للقضاء على الفقرقا 

 
 
 

 ؟ اكتب ما ميلى عليك 
 
 

احبث  عما هو مطلوب يف مكون 
 ؟  أحبث

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 أحب العمل –الوحدة السادسة  موضوع الدرس
 أنشطة التهيئة (  ) 

 الخميس األربعاء ثالثاءال اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 حل أنشطة هتيئة تدور حول جمال الوحدة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعاوني   التعلم○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ما أمهية العمل من وجهة نظرك      ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

أن يصل الطالب الكلمة مبا  يناسب 
 كل مهنة 

 
 

 أن يتحدث الطالب  عن إحدى املهن 
 
 

الب الصور لتحديد يالحظ الطأن 
 املشكلة والشخص املناسب حللها    

 
 

أن يتحدث الطالب عن املهنة اليت 
 أن ميارسها حيب 

 

 كل مهنة مث أحتدث عن إحداها  :  يناسبأصل الكلمة مبا  -1

 
 أالحظ الصور مث أتصل ابلشخص املناسب  حلل املشكلة وأساعده يف حلها :   -2

 
 ان أمارسها  عندما اكرب وأذكر السبب أحتدث عن املهنة اليت احب -3
 أذكر مهنة مل ترد وأحتدث عنها -4
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أبدأ  الوحدة بعرض أنشطة التهيئة الواردة يف
الكتاب أمام الطالب من خالل وسائل العرض 

 امليسرة 
 ( مث  1رقم )  أطلب مالحظة الصور يف النشاط

أطلب من الطالب وصل الكلمة مبا يناسب كل 
 مهنة   

  يطلب املعلم من الطالب واحدا بعد اآلخر
 التحدث عن إحدى املهن  

  ( مث أطلب من الطالب  3أعرض النشاط رقم )
 االتصال ابلشخص املناسب حلل املشكلة 

  أطلب من كل طالب أن يتحدث عن املهنة اليت
 ما يكرب  حيب أن ميارسها عند

  أحرص على مشاركة اجلميع يف حل األنشطة 

 

 ؟الكلمة مبا  يناسب كل مهنة  صل
 
 

 ؟عن إحدى املهن   حتدث
 
 
 
املشكلة والشخص املناسب حدد  

    ؟حللها 
 
 

أن  حتب عن املهنة اليت  حتدث 
   ؟ متارسها

 

 ط حل انشطة كتاب النشا الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 أحب العمل  –الوحدة السادسة     موضوع الدرس
 ( نص االستماع  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

  إجابة أسئلة تدور حول النص املسموع 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ لتدريسأساليب وطرق ا
 ملاذا جيب ان يكون لكل إنسان عمل      ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف مالتعل و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

على   آداب  الطالبأن  حيرص   
 االستماع اجليد .من حيث

) اجللسة، اإلصغاء، عدم مقاطعة  
 املتحدث (

شخصيات النص  الطالب. أن  يذكر 
 املسموع 

بني الشخصية   الطالب. أن يربط 
 والعمل الذي تقوم به 

توجًها إجيابيًّا  الطالب. أن  يكون   
 حنو موضوع الوحدة  

عن املشاهد  الطالبن يتحدث أ
 حسب تسلسل أحداث  النص 

 
 أسئلة النص الطالب عن ان جييب  -

 
 أستمع وأجيب : -2
  ملاذا جلس األصدقاء الثالث حتت الشجرة ؟-
 ماذا كان يعمل كل واحد من األصدقاء الثالثة ؟-
 كيف كان حال األصدقاء الثالثة ؟-

 ن املتشابه مث أنطقها  الوز  حتت الكلمات ذاتأستمع وأرسم  خطا 
 أستمع وأمثل ما استمعت إليه 

 أستمع وأذكر السلوك املضاد للسلوك الذي حتته خط  
 ما رايك يف القصة اليت امتعت إليها ؟

 ما الشخصية اليت أعجبتك يف القصة وملاذا ؟
 أساعد كل واحد من األصدقاء الثالثة يف احلصول على أدوات عمله  الكتاب 

 

هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة  تتحقق أهداف
 واإلجراءات التالية  : 

  مراعاة  الطالبيبدأ املعلم الدرس فيطلب من
 آداب االستماع اجليد 

  يعرض املعلم صور الكتاب يف مكون أستمع
 حول الصور املعروضة  الطالبوأالحظ مث يناقش 

  من  الطالبيعرض املعلم نص االستماع على
 من خالل قراءة النص خالل شريط مسجل  أو 

  يعرض املعلم أسئلة ) أستمع وأجيب ( مث يستمع
 ملشاركات الطالب مث ينتقل لباقي  األنشطة 

  الطالبيتقبل املعلم كل تعليقات  
  يف  الطالبعلى املعلم أن يراعي إشراك مجيع

 احلوار واملناقشة أثناء مناقشة نص االستماع

 
  !املالحظة  والتصويب 

 
 

 

 ؟النص املسموع  اذكر شخصيات
 

 !االستماع والتصويب 
 

 !رقابة ذاتية 
 

عن املشاهد حسب تسلسل  حتدث 
 ؟ أحداث  النص

 

 ! عن أسئلة النصأجب  

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 أحب العمل نشيد -الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 ( جد واجتهاد  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة وحفظ النشيد 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○   التعلم  الذاتي○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ؟     ما احلرف اليت تعرفها ؟ أو مسعت عنها  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

قراءة  النشيد أن يقرأ الطالب  
 صحيحة.

 
يتعرف الطالب على معاين أن 

 ت اجلديدة اللغواي
 
جييب الطالب  عن األسئلة   أن

 املتعلقة ابلنشيد 
 

 أن يسّمع الطالب  النشيد
 

العمل أن حيرص الطالب على 
 املفيد

 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أسجل عنوان الدرس بعد استنتاجه مث تسجيل
 النشيد خبط واضح على اللوح.

 ءة النشيد من ِقَبلي بصوت واضح يتناسب مع قرا
 حلن النشيد قراءة منوذجية عّدة مّرات.

 الرتدادية عّدة مرات.  الزمرية  القراءة 
  مث من  املتفوقني الطالبالقراءة الفردية من ِقَبل

 يليهم 
  من خالل عروض البور بوينت  يسمع الطالب

 النشيد 
  ض يتابع الطالب النشيد الصويت من خالل العر 
  يطلب املعلم من الطالب ترديد النشيد أكثر من

 مرة مع املتابعة يف الكتاب
 
 

 ؟قراءة صحيحة النشيد   قرأ ا
 

  ؟ بني معاين اللغوايت اجلديدة
 
 

عن األسئلة  املتعلقة   أجب 
 ؟ابلنشيد 

 
   !االستماع والتصويب 

 
 !رقابة ذاتية 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 الدرس األول -الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 (  )  العمل عبادة 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      لحصةا االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ؟    ما قيمة العمل يف اإلسالم  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  التعليمإجراءات  المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 
أن يستخرج الطالب من   

الدرس كلمات هبا مهارات 
 دراستها إمالئية سبق 

 
 

     يقدر الطالب أمهية  العمل أن 

 
 

وهو طريق  املستقبل   أمر هللا عز وجل ابلعمل ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل العمل عبادة 
  : 

 )واصنع الفلك أبعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون (
وإذا تتبعنا قصص األنبياء والرسل عليهم السالم سنجد أهنم كانوا يعملون مبهن متعددة فآدم  

وإدريس كان خياطا وداود كان حدادا وموسى كان راعيا  وإبراهيم كان حرااث ونوح كان جنارا 
كما أن حواء    فقد كان يرعى غنم أهل بيته كان زراعا وصاحل كان اتجرا وأما النيب حممد 

ان  كانت تصنع ذلك  لقد برع  فواز كانت تغزل الصوف فتكسو نفسها وولدها ومرمي بنت 
ذلك ألنه ال يستطيع إنسان واحد  استيعاب  كل نيب منهم عليهم السالم يف مهنة واحدة

املتفرقة فكان ال بد للناس من استعانة بعضهم  كتاب الطالب  52ص مجيع الصناعات 
 ببعض   قال الشاعر :

 الناس للناس من بدو وحاضرة                  بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم 
يصنع هلذا بيتا يسكنه وهذا ينجز  فهذا يبذر هلذا قمحا وهذا يعمل هلذا ثواب يلبسه  وهذا

 بيته ................الكتاب هلذا اباب يغلقه على 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
 راءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا أقرأ الدرس ق

مكان الوقف وصيغة االستفهام والتعجب 
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
من وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

اقرأ كلمات الدرس قراءة سليمة 
  ؟

 
 ؟اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة 

 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 
استخرج من الدرس كلمات   

هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 
 ؟

 
 

  ! رقابة ذاتية

 اط حل انشطة كتاب النش الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس األول -الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 (العمل عبادة    ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 األداء القرائي –الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ دريسأساليب وطرق الت
  ماذا كان يعمل إدريس عليه السالم    ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

جييب الطالب عن أسئلة حول أن 
 ) أجيب (   مفهوم النص 

 
 

 يضع الطالب  عالمة صح أن 
العبارة اليت وردت يف  يسارعن 
 النص

 
 أن مييز الطالب الشعر من النثر 

 
 

أن يتعرف الطالب على معاين 
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت (

  
نطق أن يقرا  الطالب ومييز 

 ف احلرف املضع

 الفهم واالستيعاب
 أجيب : 

 عمل األنبياء عليهم السالم مبهن خمتلفة :  -1
 أصل من اجملموعة ) أ ( ما يناسبه من اجملموعة )ب ( 

   كتاب الطالب
 ( يسار العبارة اليت وردت يف النص :  أضع عالمة )

 طريقة بناء الفن ي القدم )      (  -2 الدعوة إىل حب العمل )      (  -1
 الذدعوة إىل احرتام أصحاب املهن  )      ( 3

 الكتاب . أميز الشعر  من النثر مما اييت 
 أمني  لغيت 

 أختار املعىن املناسب للكلمة من املثلثات وأكتبه يف الفراغ -
 : كتاب الطالب   أستخدم الكلمات التالية يف مجل من إنشائي 

 األداء القرائي 
 كتاب الطالب   أقرا وأالحظ  الكلمات امللونة :

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قراءة
 صامتة 

  أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر اإلجابة

باقي األسئلة بنفس مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل ل
 الطريقة 

  اإلجابةأطلب من الطالب املشاركة يف اختيار 
 الصحيحة  مع متابعيت 

 

  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  ومن خالل
ووضع الكلمات يف مجل مفيدة  الرتادف والتضاد 

   يتعرف الطالب على معاين اللغوايت اجلديدة 
 

   ونطق  احلرف أطلب قراءة فقرة االداء القرائي
 املضعف نطقا صحيحا 

أجب عن أسئلة حول مفهوم 
  ؟ النص   ) أجيب (

 
 

 يسارعن ضع  عالمة صح  
 ؟ العبارة اليت وردت يف النص

 
 

  ؟ ميز  الشعر من النثر
 

 

    بني معاين اللغوايت اجلديدة 
  ؟ ) أمني لغيت (

 
 

 ؟اقرأ وميز  نطق احلرف املضعف

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي الدرس حل أسئلة التقويم الختامي
 
 

 



   

 

 الدرس األول-الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 ( العمل عبادة  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة ائي االبتد الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ماذا  تعلمت من درس ) العمل عبادة  (   ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم اب الطالب (المحتوى وعرض الدرس ) كت األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

حماكاة  ابستخدام الطالب يكتبأن 
  املثال األول ثالث مجل املثال

 
 
الفعل إىل اسم  حيول الطالبأن   

  آلة  على وزن فّعال 
 
 

رسالة شكر يكتب الطالب أن 
    ألحد أصحاب املهن

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

    كلمتني حتواين مد ابلواو  -2   كلمتني حتواين مد ابأللف-1
    كلمتني حتواين مد ابلياء   –3

 مبحاكاة املثال األول أكتب ثالث مجلاثنيا  استخدم    : 

  
 : أحول  اثلثا 

 
 التعبري 

 كاة النموذج التايلأكتب رسالة شكر ألحد أصحاب املهن مبحا 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو
 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة
 املتاحة 

  أطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف استخدام
   الشرط  حماكاة اسلوب يف
 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
 اسم آلة  على وزن فّعال  حتويل الطالب 

  رسالة شكر ألحد أطلب من الطالب كتابة
 أصحاب املهن مبحاكاة النموذج 

 النص يف املكان املخصص ة عأطلب متاب  

 
 
 
 

  ؟استخرج من النص ما هو مطلوب
 
 

االول  مبحاكاة املثال استخدم 
  ؟ثالث مجل 

 
 
الفعل إىل اسم آلة  على  حول  

  ؟وزن فّعال 
 
 
 

رسالة شكر ألحد أصحاب  اكتب 
    ؟ املهن

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 أحب العمل -الوحدة الثانية وضوع الدرسم
 الدرس األول  أنشطة

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتابالحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○اف واالستقصاء  االكتش○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (     ؟  العمل عبادة  ما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 هدفتقويم ال التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

أن يقرا الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 

يكتب الطالب اجلمل يف املكان احملدد  أن 
 كتابة صحيحة مضبوطة ابلشكل 

  
 
رمسا صحيحا  العبارة أن يرسم الطالب   

 مراعيا موقع احلروف من السطر 
 
 

العبارات التالية الطالب  يعوضأن 
  هنشائأبخرى من إ

 أوال : أفرأ 
 ( العمل عبادة   نص الدرس )

 : أكتب التايل مضبوطا ابلشكل اثنيا : 
 الناس للناس من بدوة وحاضرة              بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم

 ..... فهذا يبذر هلذا قمحا أيكله
 :اثلثا : أرسم ما يلي : 

 ظلموا إهنم مغرقون ( ) واصنع الفلك أبعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين
............................................................ 

   :  أعوض العبارات التالية أبخرى من إنشائيرابعا: 
 العمل عبادة وهو طريق املستقبل-1

.............................................................. 
 
 
 

الل جمموعة األنشطة تتحقق أهداف هذا الدرس من خ
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط وفتحه
 على أنشطة النص األول 

 

  أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا بعد اآلخر
مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول للقراءة املمثلة 

 للمعىن واالنطالق يف القراءة 

 النص فاطلب منهم إجناز  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة
االنشطة بشكل فردي ) أنشطة الكتابة والرسم ( 
وبشكل مجاعي منظم يف أنشطة التطبيق على األساليب 

 اللغوية 

  أقدم للطالب املساعدة الالزمة عند احلاجة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
 ؟ جهرية معربة ممثلة للمعىن

 
 

اكتب اجلمل يف املكان احملدد كتابة 
  ؟صحيحة مضبوطة ابلشكل

  
 

ارسم  العبارة  رمسا صحيحا مراعيا 
 ؟موقع احلروف من السطر 

 
 
 

العبارات التالية أبخرى من عوض 
 ؟  كإنشائ

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 الدرس الثاني-السادسة الوحدة وضوع الدرسم
 (مل  ما أجمل الع  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  أيهما أفضل العمل أم  الكسل   ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

طالب كلمات الدرس أن يقرأ ال
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 
أن يستخرج الطالب من   

الدرس كلمات هبا مهارات 
 دراستها إمالئية سبق 

 
أن حيرص الطالب على 

  االستيقاظ مبكرا    

ما أمجل العمل     

 
 رأى فالحا ميسك مبحراثه ويعمل جبد ونشاط خرج خالد إىل حقل قريب من بيته ف

 اقرتب منه وراح يتأمله مث سلم عليه وسأله أمل تتعب اي عماه من هذا العمل ؟!
ابتسم الفالح وأخذ بيد خالد  وجلسا يف ظل شجرة وقال : اي بين !انظر إىل تلك العصافري 

 ن فراخها تغدوا وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام أتكله وتطعم م
وانظر إىل هذه النمالت تذهب وجتيء وكل منلة حتمل قوهتا إىل بيتها كي ختزنه إىل أايم الشتاء 

وانظر إىل تلك النحلة تنتقل بني األزهار كي متتص رحيقها لتصنع منه عسال طيبا فنحن اي 
  بين جيب أال نكون أقل من هذه الكائنات عمال ونشاطا فمن جد وجد ومن زرع حصد 

ملا خلق له ( خالد :حقا اي  ر)اعملوا فكل ميس   إلسالم حثنا على العمل حيث قال  وا
عامال انفعا  املستقبل عمي فما أمجل العمل ! وسأحرص  إن شاء هللا  على أن أكون  يف 

 لديين ووطين  كتاب الطالب 
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 على السبورة ل عنوان الدرس أسج 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

مكان الوقف وصيغة االستفهام والتعجب 
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالبمث قراءة بقية  .اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 
اقرأ كلمات الدرس قراءة 

  ؟سليمة
 

 ؟اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة 
 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 
استخرج من الدرس كلمات   

الئية سبق دراستها هبا مهارات إم
 ؟

 
  ! رقابة ذاتية

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني-الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 ( )  ما أجمل العمل 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 ةوالمفردات الجديد

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ما ذا حتب أن تكون يف املستقبل ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

جييب الطالب عن أسئلة حول أن 
 ) أجيب (   مفهوم النص 

 
 

خيتار الطالب مرادفا لكل  أن 
 كلمة وكتابته يف الفراغ

    
أن يكتب الطالب مضاد  

 الكلمات احملددة
 

لب على معاين أن يتعرف الطا
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت (

 

يقرا الطالب العبارات يف أن 
   مكون  اآلداء القرائي 

 الفهم واالستيعاب
 أجيب : 

 ؟  ح مشغوال  فيم كان الفال-2؟  إىل أين خرج خالد-1
 ؟  مبا كانت العصافري مشغولة -3
  الفالح ؟  اىلأمل تتعب اي عماه من هذا العمل؟عالم يدل سؤال خالد  -4

 أمني  لغيت 
 : أختار من الشكل مرادفا لكل كلمة وأكتبه يف مجلة من إنشائي

 كتاب الطالب 
 كتاب الطالب   : أكتب ضد الكلمة  يف مجلة من إنشائي

 
 األداء القرائي
 كتاب الطالب

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 ب إعادة قراءة نص الدرس قراءة أطلب من الطال
 صامتة 

  أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر

اإلجابة مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي 
 األسئلة بنفس الطريقة 

  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  مث أطلب
بة للفراغ من الكلمات منهم اختيار الكلمة املناس

 املعطاة 

  أطلب من الطالب املشاركة  يف كتابة مضاد
 الكلمات 

  يتناول املعلم مع الطالب مكون األداء القرائي  

 

أجب عن أسئلة حول مفهوم 
  ؟ النص   ) أجيب (

 
مرادفا لكل كلمة وكتابته  اختار

  ؟يف الفراغ  
 
 ؟مضاد الكلمات احملددةكتب أ 

 
     وايت اجلديدة معاين اللغبني 

 ؟ ) أمني لغيت (
 

العبارات يف مكون  اآلداء اقرأ 
     ؟ القرائي

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 الدرس الثاني-الوحدة السادسة وضوع الدرسم
 (  ما أجمل العمل )       

 الخميس األربعاء ثاءالثال اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ما تعلمت من درس ) ما أمجل العمل   (   ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

يستخرج الطالب من النص  أن 
   كلمات حتوي مقاطع ساكنة 

 
حيول الطالب  ابستخدام أداة أن   

   الشرط من  
 

حيول الطالب أمساء اآللة  إىل أن 
 وزن مفعال  

  
أن يكون الطالب من الكلمات 

  مجال مث يكتبها   

 الرتاكيب اللغوية 
 :  كلمات حتويأوال : استخرج من النص  

     تضعيف الكسر     -2    تضعيف الفتح   -1
 تضعيف الضم   -1
 ج من النص كلمات حتوي مقاطع ساكنة مث أحللها وفق املثال التايل: أستخر 

 

 أحاكي املثال األول  يف استخدام  اداة الشرط  ) من (    :  استخدم    اثنيا 

 :أحول األفعال اآلتية إىل أمساء آلة على وزن مفعال مبحاكاة املثال أحول : أ( اثلثا 

 
 التعبري 

 كتاب الطالب     كتبها أكون من الكلمات مجال مث أ
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو
 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة
 املتاحة 

 راغ  أطلب من الطالب وضع الكلمة املناسبة يف الف 
 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
الطالب حتويل األفعال  إىل أمساء آلة  على وزن 

  مفعال   

  أطلب من الطالب تكوين مجل من الكلمات املفرقة
 يف مكون أعرب  

 
 
 
 

  ؟ما هو مطلوباستخرج من النص 
 

 

استخرج من النص كلمات حتوي 
    ؟مقاطع ساكنة

 
    ؟حول ابستخدام أداة الشرط من 

 
 

   ؟حول  أمساء اآللة  إىل وزن مفعال
  

 
كون  من الكلمات مجال مث 

      ؟اكتبها

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني-حدة السادسة   الو وضوع الدرسم
 أنشطة

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتابالحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○هني  العصف الذ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (      ؟   ما أمجل العملما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

النص من كتاب النشاط  الطالب يقرأأن 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 
 

  يالحظ الطالب ويكتب ما ميلى عليه أن 
  

 
 
كتب هناية يمث  القصة الطالب يقرأأن  

 مغايرة لنهايتها    

 :رأ : أق خامسا
 (   ما أمجل العمل نص الدرس )

 
 : أالحظ مث أكتب :  سادسا

 
 
 

 :     اية مغايرة لنهايتهاأقرأ القصة مث أكتب هن:  سابعا
 

كانت هناك منلة تبحث عن شيء أتكله ويف أثناء حبثها وجدت مثرة لوز فرحت النملة  
وراحت حتاول محلها فلم تستطع حاولت سحبها لكنها عجزت فرتكتها وعادت إىل 

 بيتها حزينة .
.................................................................................

................................................................................. 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

  طالبا بعد أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 
الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 

 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

 ساعدة الالزمة عند احلاجة أقدم للطالب امل 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
 ؟جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 
 
 

   ؟الحظ  واكتب  ما ميلى عليك 
  

 

 
كتب هناية ا مث القصة قرأ ا 

    ؟مغايرة لنهايتها 
 

 ل انشطة كتاب النشاط ح الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 

...................................................................................... 



   

 

من علماء المسلمين  –الوحدة السابعة   موضوع الدرس
 ) أنشطة التهيئة (

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 حل أنشطة هتيئة تدور حول جمال الوحدة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 اذكر  أهم  علماء املسلمني الذين تعرفهم       ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم الطالب (المحتوى وعرض الدرس ) كتاب  األهداف السلوكية
 

يصنف الطالب املخرتاعات أن 
 املعروضة 

 
  

يتحاور الطالب مع من جياوره يف أن 
  التصنيف املعروض

 
يستخدم الطالب خياله يف ابتكار أن 

   استعماالت أخرى 
 

يعلل الطالب السبب يف هذه  أن 
  املخرتاعات 

 

 

 :الية يف اجلدول أصنف املخرتاعات الت-1

 

 
 :  أحتاور مع من جياورين يف الذي تعلمته من التصنيف السابق  -2
 :  أستخدم  خيايل يف ابتكار استعماالت أخرى ملا يلي  -3

 
 ملاذا اخرتع العلماء هذه املخرتعات  الكتاب -4
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 الوحدة بعرض أنشطة التهيئة الواردة يف   أبدأ
الكتاب أمام الطالب من خالل وسائل العرض 

 امليسرة 
  ( مث  1أطلب مالحظة الصور يف النشاط رقم )

 تصنيف املخرتاعات املعروضة أطلب من الطالب 
  أطلب من الطالب تبادل احلوار من خالل

 التصنيف املعروض
  أخرى أانقش الطالب حول ابتكار استعماالت

 للمخرتاعات املذكورة 
  أتناول مع الطالب السبب يف هذه املخرتاعات 
  أحرص على مشاركة اجلميع يف حل األنشطة 

 

 ؟املخرتاعات املعروضة  صنف 
 
  

 !احملاورة والتقومي 
 
 

يف ابتكار  كخيالاستخدم 
    ؟ استعماالت أخرى

 
 

   ؟السبب يف هذه  املخرتعاتعلل 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي سئلة الدرسحل أ التقويم الختامي
 



   

 

من العلماء  –الوحدة السابعة     موضوع الدرس
 ( نص االستماع  المسلمين  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

  إجابة أسئلة تدور حول النص املسموع 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 هل هتتم ابلتعرف على أمساء العلماء املسلمني   ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( كيةاألهداف السلو
 

على   آداب  الطالبأن  حيرص   
 االستماع اجليد .من حيث

) اجللسة، اإلصغاء، عدم مقاطعة  
 املتحدث (

شخصيات النص  الطالب. أن  يذكر 
 املسموع 

بني الشخصية   الطالب. أن يربط 
 م به والعمل الذي تقو 

 
توجًها إجيابيًّا  الطالب. أن  يكون   

 حنو موضوع الوحدة  
عن املشاهد  الطالبأن يتحدث 

 حسب تسلسل أحداث  النص 
 
 أسئلة النص الطالب عن ان جييب  -

 
 أستمع وأجيب : -2
 بعد عودته إىل البيت  ؟ فوازووالده ؟ ماذا فعل  فوازأين ذهب 1س
 ؟ ملاذا؟ فوازهل أعجب الكتاب -3
 ؟ فوازما اسم املخرتع العريب الذي قرأ عنه -4
 كتاب الطالب :   أرسم  خطا حتت اخرتاعات أمحد موسى * 

 كتاب الطالب ( عن ميني اإلجابة الصحيحة    :   * أضع عالمة ) 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  مراعاة  طالباليبدأ املعلم الدرس فيطلب من
 آداب االستماع اجليد 

  يعرض املعلم صور الكتاب يف مكون أستمع
 حول الصور املعروضة  الطالبوأالحظ مث يناقش 

  من  الطالبيعرض املعلم نص االستماع على
 خالل شريط مسجل  أو من خالل قراءة النص 

  يعرض املعلم أسئلة ) أستمع وأجيب ( مث يستمع
 ل لباقي  األنشطة ملشاركات الطالب مث ينتق

  يف  الطالبعلى املعلم أن يراعي إشراك مجيع
 احلوار واملناقشة أثناء مناقشة نص االستماع

 
  !املالحظة  والتصويب 

 
 
 

 ؟اذكر شخصيات النص املسموع 
 

 !االستماع والتصويب 
 
 

 !رقابة ذاتية 
عن املشاهد حسب تسلسل  حتدث 

 ؟ أحداث  النص
 

 ؟ عن أسئلة النصأجب  

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس لتقويم الختاميا
 



   

 

من علماء المسلمين  -الوحدة السابعة وضوع الدرسم
 نشيد) المسلم الصغير (

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة وحفظ النشيد 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ؟     ما أمهية العلم يف حياتنا   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم عرض الدرس ) كتاب الطالب (المحتوى و األهداف السلوكية
 

قراءة  النشيد أن يقرأ الطالب  
 صحيحة.

 
يتعرف الطالب على معاين أن 

 اللغوايت اجلديدة 
 
جييب الطالب  عن األسئلة   أن

 املتعلقة ابلنشيد 
 

 أن يسّمع الطالب  النشيد
 

أن حيرص الطالب على احرتام 
 علماء العلم وال

 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أسجل عنوان الدرس بعد استنتاجه مث تسجيل
 النشيد خبط واضح على اللوح.

  قراءة النشيد من ِقَبلي بصوت واضح يتناسب مع
 حلن النشيد قراءة منوذجية عّدة مّرات.

 مرات. الرتدادية عّدة  الزمرية  القراءة 
  مث من  املتفوقني الطالبالقراءة الفردية من ِقَبل

 يليهم 
  من خالل عروض البور بوينت  يسمع الطالب

 النشيد 
  يتابع الطالب النشيد الصويت من خالل العرض 
  يطلب املعلم من الطالب ترديد النشيد أكثر من

 مرة مع املتابعة يف الكتاب
 
 

 ؟قراءة صحيحة النشيد   قرأ ا
 

  ؟اين اللغوايت اجلديدةبني مع
 
 

عن األسئلة  املتعلقة   أجب 
 ؟ابلنشيد 

 
    ! االستماع والتصويب

 
 !رقابة ذاتية 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 



   

 

 الدرس الثاني :  –الوحدة السابعة  وضوع الدرسم
 أبو الكيمياء جابر بن حيان  (   )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  مادةال

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○ط الذهنية  الخرائ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  من هو أبو الكيمياء    ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 
 قراءة سليمة  

 
 

 

ل الدرس أن يقرأ الطالب مج
 قراءة سليمة

  
 أن حيكي الطالب قصة الدرس

  

أن يستخرج الطالب من   
الدرس كلمات هبا مهارات 

 دراستها إمالئية سبق 
 

يعتز الطالب ابلعلماء أن 
      املسلمني  

 أبو الكيمياء جابر بن حيان

 
طويله فكان هو عبد هللا بن جابر بن حيان الكويف عمل والده صيدليا مارس هذه املهنة مدة 

 عمله دافعا لشغف جابر بن حيان بعلم الكيمياء 
ألف جابر عددا كبريا من الكتب يف علوم خمتلفة وله العديد من االخرتاعات هو أول من 
استحضر ماء الذهب وأول من صنع املواد اليت تعزل البلل عن الثياب وعمل يف تركيب 

 واملرااي املزخرفة  ابلنقوش اإلسالمية العطور واألدوية وتطوير صناعة الزجاج واملصابيح 
ومن االخرتاعات اليت برع فيها صناعة أنواع من احلرب امللون  الذي ال متحوه النار بل تزيده 

استغرق  وضوحا وبريقا وثباات وتلبية لطلب أستاذه اخرتع نوعا من الورق ال تؤثر فيه النار 
على إجراء التجارب الدقيقة  على أنواع  ذلك منه وقتا طويال إذ كان ميكث يف خمرته منكبا 

 كتاب الطالب من األوراق يضعها يف حماليل  خاصة  ويصب عليها   
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 ة  من خالل الوسيلة املتاح
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

مكان الوقف وصيغة االستفهام والتعجب 
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
ء فورًا والتأكد من وتوجيههم وتصحيح األخطا

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

 اقرأ كلمات الدرس قراءة سليمة
   ؟

 
  ؟ اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة

 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 

استخرج من الدرس كلمات   
هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 

 ؟
 

 !رقابة ذاتية 

 ل انشطة كتاب النشاط ح الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني :  –الوحدة السابعة  وضوع الدرسم
 أبو الكيمياء جابر بن حيان  (  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   ما هي أهم خمرتاعات  أبو الكيمياء جابر بن حيان      ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم الطالب ( المحتوى وعرض الدرس ) كتاب األهداف السلوكية
 
 
 

جييب الطالب عن أسئلة حول أن 
 ) أجيب (   مفهوم النص 

 
 

أن يرسم الطالب دائرة حول 
 اإلجابة الصحيحة  

 
  

أن يتعرف الطالب على معاين 
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت (

 
 

يقرا الطالب مكون األداء أن 
   القرائي   

 واالستيعابالفهم 
 أجيب : 

 من العامل الذي ورد امسه يف النص  ؟ - 1
 ما العلم الذي برع فيه وملاذا  ؟  -2
 ......الكتاب ماذا طلب أستاذه إليه ؟-3

 أكمل الفراغات مبا يناسب :
  انظر كتاب الطالب 

 أمني  لغيت 
 أصل الكلمة  يف القائمة ) أ (مبعناها الصحيح يف القائمة ) ب (

 الب كتاب الط

 كتاب الطالب : آيت أبضداد الكلمات التالية 

 االداء القرائي

 كتاب الطالب 
  أقرأ بصوت معرب –ي  -أقرا وأالحظ  الفرق ى -أقرا وأالحظ الكلمات امللونة  

 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  اءة أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قر
 صامتة 

  أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر اإلجابة

مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي األسئلة بنفس 
 الطريقة 

 أضع عالمة صح عن ميني اإلجابة  أعرض مكون
 مث اطلب منهم حتديد اإلجابة الصحيحة الصحيحة 

  ( أمام الطالب  مث أطلب أعرض مكون ) أمني لغيت
 منهم اختيار الكلمة املناسبة من الكلمات املعطاة 

  يتناول املعلم مع  الطالب مكون االداء القرائي  

 
أجب عن أسئلة حول مفهوم 

 ؟النص   ) أجيب ( 
 

 
 

اإلجابة  صح أمام ةضع عالم
 ؟الصحيحة  

  
     بني معاين اللغوايت اجلديدة 

 ؟ ) أمني لغيت (
 
 

   ؟اقرا  مكون األداء القرائي 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 

 



   

 

 الدرس الثاني :  –الوحدة السابعة  وضوع الدرسم
 أبو الكيمياء جابر بن حيان  (  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

ات المكتسب
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   (   ؟  أبو الكيمياء جابر بن حيان   علمت من درس )ما ت س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

يتعجب الطالب من الصفات أن 
  املعطاة على غرار املثال  

 
 
الب الصورة إىل علم  حيول الطأن   

   كما يف املثال  
 
 

 
كتب الطالب رسالة شكر إىل أن ي

 العامل جابر بن حيان 

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 ثالث كلمات خمتومة هباء   -ثالث كلمات هبا بتاء مربوطة   -
 ثالث كلمات خمتومة ب )ى(-ثالث كلمات خمتومة بياء  -

 : مبحاكاة املثال األول أكمل الفراغ  :   استخدم   اثنيا 

 :    أبدا اجلملة ابلعلم وأعيد كتابتها أحول : أ( اثلثا  

 
 أعرب 

 ..كتاب الطالب أكمل كتابة رسالة شكر إىل العامل اجلليل جابر بن حيان 
 
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  إىل نص الدرس واستخراج ما هو أطلب الرجوع
 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة
 املتاحة 

  إكمال أطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف
 الفراغ 

 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 ون ) أحول ( مث أطلب من أعرض أمام الطالب مك
     بدء اجلمل ابلعلم الطالب 

  أستمع للطالب شفهيا واحدا بعد اآلخر حول 

 ( كتابة رسالة شكر إىل العامل اجلليل جابر بن حيان)

 
 
 
 

  ؟استخرج من النص ما هو مطلوب
 

تعجب من الصفات املعطاة على 
   ؟غرار املثال 

 
حول الصورة إىل علم كما يف املثال 

    ؟
 
 

 
رسالة شكر إىل العامل جابر  اكتب 

 ؟ بن حيان

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني-الوحدة السابعة   وضوع الدرسم
 (  ) أنشطة

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 جديدةوالمفردات ال

  الكتابحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (      ؟  أبو الكيمياء جابر بن حيان  ص )ما هي القيمة اليت تعلمتها من ن س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

أن يقرأ الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 
 
 

 يالحظ الطالب ويكتب ما ميلى عليه  أن 
  

 
 
 
ماذا يرى يف الصورة مث الطالب  يبنيأن  

 جييب عن األسئلة
  

 

 رأ خامسا : أق
 (  أبو الكيمياء جابر بن حيان نص الدرس )

 
 : أالحظ مث أكتب   سادسا

 
 

 :  سابعا
  

 
 
 
 
 
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 ط أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشا
 وفتحه على أنشطة النص األول 

  أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا بعد
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 

منظم يف  الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي
 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

  أقدم للطالب املساعدة الالزمة عند احلاجة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
  ؟ جهرية معربة ممثلة للمعىن

 
 
 
 

 ؟املالحظة والكتابة والتحليل 
  

 
 
 
ب جأ مثرى يف الصورة تماذا  بني 

 ؟ األسئلةعن 
  

 
 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

...................................................................................... 

 



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثالثة    وضوع الدرسم
 أمير األطباء  أبو بكر الرازي (  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  أبو بكر الرازي   ؟  ماذا تعرف عن  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 
أن يستخرج الطالب من   

ت هبا مهارات الدرس كلما
 دراستها إمالئية سبق 

 
يقدر الطالب اسهامات  أن 

 العامل أاب بكر الرازي 

 أمري األطباء  أبو بكر الرازي

  
أبو بكر بن حممد الرازي عاش يف بغداد عاصمة العلوم  يف زمانه وهو أبو الطب العريب 

بدراسة الرايضيات  وحجة الطب يف أوراب قدميا  بدأت حياته حببة العلوم العقلية فانشغل
ه واجته إىل فواز واألدب ونظم الشعر لكنه سرعان ما غري اهتمامه عند بلوغه الثالثني من 

 دراسة الطب حىت اتقن صناعتها وصار جراحا ماهرا تشد إليه الرحال 
عرف الرازي بذكائه وفطنته لذلك عهد إليه اخلليفة العباسي اختيار املوقع املناسب لبناء 

بغداد فابتكر لذلك طريقة ما تزال حمل إعجاب األطباء إذ أمر بعض  مستشفى ألهل
 الغلمان أبن أيخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويعلقها يف انحية من نواحي بغداد

مث انتظر الرازي لريى ما حيدث لقطع اللحم فإن طرأ على القطعة فساد أو تغري  سريع  فإن 
 ......الكتاب ملستشفى ...موضعها  ال يصلح إلقامة ا

 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

ب مكان الوقف وصيغة االستفهام والتعج
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

اقرأ كلمات الدرس قراءة 
  ؟سليمة

 
  ؟ اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة

 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 
استخرج من الدرس كلمات   

هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 
 ؟

 
  ! رقابة ذاتية

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثالثة    وضوع الدرسم
 ء  أبو بكر الرازي (أمير األطبا ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○ط الذهنية  الخرائ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   ما هي أهم خمرتاعات أبو بكر الرازي       ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

أن جييب الطالب عن أسئلة حول 
 ) أجيب (مفهوم النص   

 
 
 
 

أن يتعرف الطالب على معاين 
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت (

 
 

 

يكتب الطالب مضاد الكلمات أن 
  املعروضة  

  
أن يكتب الطالب الكلمة يف الفراغ 

   املناسب

 الفهم واالستيعاب
 أجيب :أوال : 

 أين عاش وملاذا  ؟ -2 من هو أمري األطباء  ؟  1-
 ماذا طلب اخلليفة  إليه؟ -4  فيه   ؟ ما العلم الذي برع  -3

 كتاب الطالب : الفراغ بذكر السبب أمأل 
 : أمني  لغيتاثنيا : 

 أصل الكلمة يف القائمة ) أ ( وما يناهبا يف القائمة ) ب( 
 كتاب الطالب : 

 :  آيت بضد الكلمات التالية ب( 

 
 االداء القرائي

أقرأ وأنطق -ي-الفرق بني ى أقرأ وأالحظ –أقرا وأالحظ الكلمات التالية 
  التاء املربوطة هاء عند الوقف 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قراءة
 صامتة 

  أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام الطالب 
 ر اإلجابة يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخ

مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي األسئلة بنفس 
 الطريقة 

  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  مث أطلب
   ب سوصل الكلمة مبعناها املنا

  كتابة مضاد الطالب مث أطلب   أمام أعرض املكون
 الكلمات املعروضة 

  قراءة  مكون األداء القرائي ومناقشة مهارته أطلب  

 
 
 

عن أسئلة حول مفهوم النص    أجب
 ؟ ) أجيب (

 
 
 

 
 
 

      معاين اللغوايت اجلديدة  بني 
 ؟ ) أمني لغيت (

 
 

 

   ؟مضاد الكلمات املعروضة  اكتب
 
 

  الكلمة يف الفراغ املناسب؟ اكتب 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 



   

 

 الدرس الثالث  -لوحدة الثالثة   ا وضوع الدرسم
 أمير األطباء  أبو بكر الرازي (  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○ل المشكالت  ح○ أساليب وطرق التدريس
   (   ؟  أمري األطباء  أبو بكر الرازيما تعلمت من درس ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 

يكمل الطالب الفراغ مبحاكاة أن 
 املثال األول 

 
حيول الطالب ما بني القوسني أن   

      إىل علم 
 

الفعل إىل علم  أن حيول الطالب 
 كون مجلة وي
 

يكتب الطالب رسالة شكر أن 
      األطباء أيب بكر الرازيألمري 

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 ثالث كلمات خمتومة هباء   -2ثالث كلمات هبا بتاء مربوطة -1
 اثنيا ثالث كلمات خمتومة أبلف على صورة )ى( -4ثالث كلمات خمتومة بياء  -3

  الكتاب ...مبحاكاة املثال  األول أكمل الفراغ :  استخدم   

 
 ما بني القوسني إىل علم   أحولاثلثا  أحول : أ(

 
 مبحاكاة املثال األول  أحول  الفعل  إىل علم وأكون مجلة  : كتاب الطالب 

 األداء القرائي

 أكتب رسالة شكر ألمري األطباء أيب بكر الرازي على ما قدمه من علم خلدمة البشرية   
 
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 لية  : واإلجراءات التا

  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو مطلوب
 يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة املتاحة 
  املثال  حماكاة أطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف

    األول يف إكمال الفراغ 
 أطلب من الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتاب 
 ني الطالب للتصحيح والتصويب أجتول ب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
     ني إىل علم سما بني القو الطالب حتويل 

  أعرض أمام الطالب مكون أعرب مث أطلب منهم املشاركة
رسالة شكر ألمري األطباء أيب بكر الرازي على كتابة  يف 

   ما قدمه من علم خلدمة البشرية   

 
 
 
 

  ؟ج من النص ما هو مطلوباستخر 
 

  ؟الفراغ مبحاكاة املثال األولاكمل 
 

       ؟ ما بني القوسني إىل علم حول
 
 

 ؟كون مجلةالفعل إىل علم  و  حول
 
 

رسالة شكر ألمري األطباء  اكتب 
      ؟ أيب بكر الرازي

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

  -الدرس الثالث-الوحدة السابعة  وضوع الدرسم
 ( ) أنشطة     

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتابالحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○واالستقصاء   االكتشاف○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  (؟  أمري األطباء  أبو بكر الرازيما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

أن يقرا الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

  
 
 

ابلصور واألسئلة مث الطالب  يستعنيأن 
 يكتب قصة

 
  
أن يفكر الطالب يف املطلوب يف مكون  

 أفكر
 
 أن يكتب الطالب ما ميلى عليه   

  
 

  أن يبحث الطالب عما هو مطلوب   

 رأ اثمنا : أق
 (  أمري األطباء  أبو بكر الرازي نص الدرس )

 : أعرب  اتسعا
       ابالستعانة ابلصور واألسئلة أكتب قصة : 

 
 : أفكر   :  عاشرا

 ماذا حيدث لو : 
 

 : أكتب ما ميلى علي    :  احلادي عشر
.................................................................. 

 أحبث     : :   الثاين عشر
 أقرأ عن عامل مسلم وأسجل امسه واخرتاعه يف اجلدول التايل :

   41كتاب النشاط ص
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

 بعد  أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 
الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 

 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

 الالزمة عند احلاجة  أقدم للطالب املساعدة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
 ؟جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 

  ؟اكتب ثالث مجل عن خلق اإليثار
  

 
  ؟فكر يف املطلوب يف مكون أفكر 

 
   

 ؟اكتب ما ميلى عليك 
 
 

    ؟احبث عما هو مطلوب 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي ئلة الدرسحل أس التقويم الختامي
 



   

 البحر والمحيطات–الوحدة الثامنة  موضوع الدرس
 أنشطة التهيئة (  ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 حل أنشطة هتيئة تدور حول جمال الوحدة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث صفال

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 صف منظر البحار واحمليطات  ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم تاب الطالب (المحتوى وعرض الدرس ) ك األهداف السلوكية
 
 
 

املخلوقات البحرية مييز الطالب أن 
 التالية وأنطق أمسائها     

 
 

( عن  عالمة ) يرسم الطالب  أن 
   ميني الصورة  اليت هلا عالقة  ابلبحر

 
 

يتحدث الطالب عن الصورة أن 
 املقابلة 

 
  ر يصف الطالب إحدى زايرته للبحأن 

 

 

 :   أميز املخلوقات البحرية التالية وأنطق أمسائها   -1

 
 :   ( عن ميني الصورة  اليت هلا عالقة  ابلبحر : أرسم عالمة )  -2

 
 : أنظر إىل الصورة واحتدث عنها -3

 
 أصف إحدى زايرايت للبحر -4
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 : واإلجراءات التالية  

  أبدأ  الوحدة بعرض أنشطة التهيئة الواردة يف
الكتاب أمام الطالب من خالل وسائل العرض 

 امليسرة 
  ( مث  1أطلب مالحظة الصور يف النشاط رقم )

 ونطقاملخلوقات البحرية متييز أطلب من الطالب 
 أمسائها     

  عن ميني أطلب من الطالبات رسم عالمة صح
 لبحرالصورة  اليت هلا عالقة  اب

  أستمع ملشاركات الطالب يف التحدث عن الصورة
 املقابلة 

  أطلب من الطالب واحدا بعد اآلخر  تقدمي وصف
   شفوي إلحدى زايرته للبحر 

 
املخلوقات البحرية التالية ميز 

     ؟وأنطق أمسائها 
 

( عن ميني  عالمة )   أرسم
 ؟  الصورة  اليت هلا عالقة  ابلبحر

 
 

عن الصورة أن يتحدث الطالب 
 ؟املقابلة 

 
أن يصف الطالب إحدى زايرته 

 ؟للبحر  

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

البحار والمحيطات  –الوحدة الثامنة      موضوع الدرس
 ( نص االستماع  )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

  إجابة أسئلة تدور حول النص املسموع 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 ...أخرى.........○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ما هي أهم البحار اليت تعرفها   ؟ س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

على   آداب  الطالبأن  حيرص   
 االستماع اجليد .من حيث

) اجللسة، اإلصغاء، عدم مقاطعة  
 املتحدث (

ت النص شخصيا الطالب. أن  يذكر 
 املسموع 

بني الشخصية   الطالب. أن يربط 
 والعمل الذي تقوم به 

 
توجًها إجيابيًّا  الطالب. أن  يكون   

 حنو موضوع الوحدة  
عن املشاهد  الطالبأن يتحدث 

 حسب تسلسل أحداث  النص 
 
 أسئلة النص الطالب عن ان جييب  -

 
 أستمع وأجيب : -2
 ملاذا تبدوا الكرة األرضية زرقاء اللون ؟-عته ؟ما املعىن العام للنص الذي مس -
 والبحار   اذكر أمساء احمليطات اليت عرفتها -    أيهما اكرب البحر أم احمليط ؟-

 :  (عن ميني اإلجابة الصحيحة : وأرسم  عالمة )* أستمع 

  

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 مراعاة  الطالبعلم الدرس فيطلب من يبدأ امل
 آداب االستماع اجليد 

  يعرض املعلم صور الكتاب يف مكون أستمع
 حول الصور املعروضة  الطالبوأالحظ مث يناقش 

  من  الطالبيعرض املعلم نص االستماع على
 خالل شريط مسجل  أو من خالل قراءة النص 

  يعرض املعلم أسئلة ) أستمع وأجيب ( مث يستمع
 شاركات الطالب مث ينتقل لباقي  األنشطة مل
  الطالبيتقبل املعلم كل تعليقات  
  يف  الطالبعلى املعلم أن يراعي إشراك مجيع

 احلوار واملناقشة أثناء مناقشة نص االستماع

 
  !املالحظة  والتصويب 

 
 ؟اذكر شخصيات النص املسموع 

 
 !االستماع والتصويب 

 
  ! رقابة ذاتية  
 

شاهد حسب تسلسل عن امل حتدث 
 ؟أحداث  النص

 
 ؟ عن أسئلة النصأجب  

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

 –الوحدة الثامنة  وضوع الدرسم
 أمام البحر   (   ) نشيد

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 ات الجديدةوالمفرد

 قراءة وحفظ النشيد 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ؟     حر حتاوره   هل وقفت من قبل امام الب س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 

قراءة  النشيد أن يقرأ الطالب  
 صحيحة.

 
يتعرف الطالب على معاين أن 

 اللغوايت اجلديدة 
 
جييب الطالب  عن األسئلة   أن

 املتعلقة ابلنشيد 
 

 لب  النشيدأن يسّمع الطا
 

يقدر الطالب قدرة هللا يف خلق أن 
 البحر  

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة 
 األنشطة واإلجراءات التالية  : 

  أسجل عنوان الدرس بعد استنتاجه مث تسجيل
 النشيد خبط واضح على اللوح.

  قراءة النشيد من ِقَبلي بصوت واضح يتناسب
 عّدة مّرات.مع حلن النشيد قراءة منوذجية 

 الرتدادية عّدة مرات.  الزمرية  القراءة 
  مث من  املتفوقني الطالبالقراءة الفردية من ِقَبل

 يليهم 
  من خالل عروض البور بوينت  يسمع الطالب

 النشيد 
  يتابع الطالب النشيد الصويت من خالل العرض 
  يطلب املعلم من الطالب ترديد النشيد أكثر

 الكتابمن مرة مع املتابعة يف 

 ؟قراءة صحيحة النشيد   قرأ ا
 

 ؟بني معاين اللغوايت اجلديدة
 
 
 

عن األسئلة  املتعلقة   أجب 
 ؟ابلنشيد 

 
   !االستماع والتصويب 

 
 !رقابة ذاتية 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 



   

 

  -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 األحياء البحرية  (  ي ) الدرس الثان

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○صاء  االكتشاف واالستق○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ماذا تعرف عن األحياء البحرية  ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

 أن يقرأ الطالب كلمات الدرس
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 

أن يستخرج الطالب من الدرس 
كلمات هبا مهارات إمالئية سبق 

 دراستها 
 

       يقدر الطالب أمهية البحار أن 

 

   
 يف اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت كائِنات  َحيَّة  َكثريَة  . من أمها :

والكبري كاهلامور  ألمساك :وهي متعددة األنواع و األحجام  فمنها الصغري كالسردين  ، ا
 والبياض والضخم َكاحْلوِت ، واْلَقْرش ،والدلفني الذي يوصف أبنه صديق لإلنسان 

جنم البحر   ا فقد تعيش أكثر من مئة سنة فواز السالحف :وهي من أطول الكائنات البحرية 
نجم يف شكله وهو خمتلف يف أحجامه وألوانه  وله مخسة أذرع متشاهبة :وهو حيوان يشبه ال

املرجان : وهو حيوان على شكل شجرة ذات ساق مسيكة يكثر يف  الشكل والطول واحلجم
اللؤلؤ: وهو أعجب ما يف البحر  فهو  البحر األمحر  فنرى منه األصفر واألمحر  واألزرق 

 الطالب  كتاباالخطار  وهو موجود يف كثري .... يهبط إىل األعماق  داخل صدفة  تقيه من

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

الوقف وصيغة االستفهام والتعجب  مكان
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

رأ كلمات الدرس قراءة اق
  ؟سليمة

 
 ؟اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة 

 
 ؟احكي قصة الدرس 

 
استخرج من الدرس كلمات   

هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 
 ؟

 
 !رقابة ذاتية 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 (األحياء البحرية     س الثاني )الدر

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○هني  العصف الذ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 ؟ عدد مخسا من األحياء البحرية الواردة يف النص  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

 جييب الطالب عن أسئلة حولأن 
 ) أجيب (   مفهوم النص 

 
 

حياكي الطالب حركة السرطان  أن 
 كما وردت يف النص

 
 

يكتب الطالب مضاد أن 
  الكلمات احملددة

 
أن يقرا الطالب مكون االداء 

 القرائي 

 الفهم واالستيعاب
 أجيب : 

 ملاذا مسي جنم البحر هبذا االسم ؟-
 ن خمتلفة ؟ما احليوان الذي نراه على شكل شجرة وأييت على ألوا-

 اشتهر سكان اخلليج بصيد حيوان حبري عجيب فما هو ؟ 
 ؟ ما الذي مييز حيوان األخطبوط عن غريهما احليوان الذي يعرف أببو مقص ؟

 أحاكي حركة سرطان البحر كما وردت يف النص 
 يف الدائرة اجملاورة : ( أختار املعىن املناب مث أضع عالمة )  :أمني  لغيت 

 
 الكلمات التالية : الكتاب اد أكتب مض

  األداء القرائي  
 أقرأ قراءة معربة  -أقرا وأنطق التنوين-أقرأ وأالحظ الكلمات امللونة  

 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قراءة
 صامتة 

 جيب  ( أمام الطالب أعرض األسئلة يف مكون )  أ 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر

اإلجابة مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي 
 األسئلة بنفس الطريقة 

 .. أطلب من الطالب حماكاة حركة سرطان البحر 
  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  منهم

املشاركة يف التعرف على معاين املفردات اجلديدة 
 ن طريق الرتادف والتضاد  ع

   أاتبع الطالب يف قراءة وحتليل مكون األداء القرائي  

 
 
 

أجب عن أسئلة حول مفهوم 
 ؟النص   ) أجيب ( 

 
 

حركة السرطان كما  حاكي 
 ؟ وردت يف النص

 
 

مضاد الكلمات احملددة  اكتب 
 ؟

 
 ؟ مكون االداء القرائي اقرأ 

 حل انشطة كتاب النشاط  اجب المنزليالو حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 
 

 



   

 

 -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 (  األحياء البحرية   الدرس الثاني )

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة ي االبتدائ الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ما تعلمت من درس ) األحياء البحرية      (   ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم كتاب الطالب ( المحتوى وعرض الدرس ) األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 
 

 يستخدم الطالب اسم التفضيل أن 
  على غرار املثال  

 
 

حيول الطالب الفعل إىل اسم أن   
 فاعل

  
أن حيول الطالب الفعل السم 

 مفعول
 

أن يكتب الطالب ثالث مجل عن 
      هلاتف اجلوال وعن أضراره  فوائد ا

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 كلمتني حتواين أل مشسية   -2كلمتني حتواين أل قمرية   -1
كلمتني خمتومتني أبلف مقصورة على صورة الياء     -2كلمتني حتواين تضعيفا   -3
 كلمتني خمتومتني بتاء مفتوحة  ...  -4

 :  التاليني يف مجلتني من إنشائي التفضيل  ىأستخدم امس : استخدم    اثنيا 

 
 لة من إنشائي : كتاب الطالب أستخدم فعل التعجب التايل يف مج

   النكرة إىل معرفة ) معرف أبل ( مث أضعها يف مجلة من إنشائي :احول أحول : أ( اثلثا 

 أعرب 
   أعرب عن الصورة   

 

موعة األنشطة تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جم
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب الرجوع إىل نص الدرس واستخراج ما هو مطلوب
 يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة املتاحة 
  يامسأطلب من الطالب حماكاة املثال االول يف استخدام 

  استخدام فعل التعجب يف مجلة  - التفضيل  
 ن الطالب تدوين اإلجاابت يف الكتابأطلب م 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
 لة مث وضع املعرفة يف مج النكرة إىل معرفة حتويلالطالب 

  أطلب من الطالب مطالعة الصورة يف الكتاب يف مكون
        عبري عنها شفواي مث كتابيا بشكل فرديتأعرب وال

 
 
 
 

  ؟استخرج من النص ما هو مطلوب
 

 
 

على غرار  هات اسم التفضيل 
   ؟املثال 

 
 

 ؟حول الفعل إىل اسم فاعل 
 
 

 ؟ حول الفعل السم مفعول
 
 

فوائد اهلاتف اكتب ثالث مجل عن 
  ؟اجلوال وعن أضراره

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثاني -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 (  األحياء البحرية   أنشطة  ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتابالحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○مشكالت  حل ال○ أساليب وطرق التدريس
  (      ؟   األحياء البحرية  ما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  يمإجراءات التعل المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

أن يقرأ الطالب النص من كتاب النشاط 
 قراءة جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 
 
 
 

 يالحظ الطالب ويكتب ما ميلى عليه  أن 
  

 
 
 
جبمل  يغنيةالنص مث الطالب  يقرأأن  

 هجديدة من إنشائ
  
  

 : أفرأ  خامسا
 ( األحياء البحرية     نص الدرس )

 
 الحظ مث أكتب  : أ سادسا

 
 
 
 

 : أقرأ النص مث أغنيه جبمل جديدة من إنشائي :  سابعا
ذهب مع أيب إىل رحلة صيد حبرية ، فألقى شبكة الصيد يف البحر وبعد قليل أخرج  

الشبكة فوجدان فيها الكثري من األمساك واملخلوقات البحرية املتنوعة فقد رأيت يف 
............................................ الشبكة : ..........................

.................................................................................

.................................................................................
................................................................................. 

 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

  أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا بعد
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 مثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة للقراءة امل

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 
الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 

 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

  أقدم للطالب املساعدة الالزمة عند احلاجة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
  ؟ جهرية معربة ممثلة للمعىن

 
 
 
 

 !الكتابة والتصحيح 
  

 
 
جبمل جديدة  غنيةالنص مث قرأ ا 

 ؟ كمن إنشائ
 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

...................................................................................... 



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 افة البحار والمحيطات  (نظ  ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 قراءة الدرس قراءة جهرية  ممثلة للمعىن  
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○اء  االكتشاف واالستقص○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   ما واجبنا حنو شواطئ البحار    ؟   س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية

 

أن يقرأ الطالب كلمات الدرس 
 قراءة سليمة  

 
أن يقرأ الطالب مجل الدرس 

 قراءة سليمة 
 

 أن حيكي الطالب قصة الدرس 
 
أن يستخرج الطالب من   

الدرس كلمات هبا مهارات 
 دراستها إمالئية سبق 

 
حيافظ الطالب على نظافة أن 

 الشاطئ 

 نظافة البحار واحمليطات  

  
خالد يتأمل البحر ومجالة وأمواجه خرجت أسرة خالد إىل الشاطئ يف نزهة حبرية  وقف 

املتالطمة ويشاهد األطفال الصغار وهم يلعبون وميرحون على الرمل ويتأمل القوارب وهي 
جتري يف املاء مبتهجا مبا يراه ويف أثناء مشاهداته التفت ميينا فرأى أسرة تقوم وترتك خملفاهتا 

وايت القمامة  يف كل مكان على الشاطئ ورأى ولدا يرمي نفاايت يف البحر رغم وجود حا
 فتعجب من ذلك قائال 

 ما أقبح هذا املنظر اي أيب !
فعلينا احملافظة على مجاهلا ورونقها كي   األب : أجل اي بين إن هذه الشواطئ ملك للجميع

 ال يتلوث البحر 
خالد وهل يتلوث البحر اي أيب األب : نعم اي بين وملواثت البحر كثرية ال تقتصر على ما 

 يته      الكتاب رأ

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  على السبورة أسجل عنوان الدرس 
  أعرض نص الدرس أمام الطالب على السبورة

 من خالل الوسيلة املتاحة  
  أقرأ الدرس قراءة منوذجية مبفردي أواًل مراعيا

جب مكان الوقف وصيغة االستفهام والتع
 وغريها.

  من بعدي مع تكرار العبارة أو  الطالبترديد
 اجلملة الصعبة.

  الطالب. مث قراءة بقية اجمليد الطالب قراءة  

  أثناء القراءة واملرور بينهم  الطالبمتابعة
وتوجيههم وتصحيح األخطاء فورًا والتأكد من 

 وضع أصابعهم على املكان الصحيح.

 

اقرأ كلمات الدرس قراءة 
   ؟سليمة

 
 ؟اقرأ مجل الدرس قراءة سليمة 

 
 

 ؟احكي قصة الدرس 
 
استخرج من الدرس كلمات   

هبا مهارات إمالئية سبق دراستها 
 ؟

 
  ! رقابة ذاتية

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 والمحيطات  ( نظافة البحار )  

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 الفهم واالستيعاب 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○نية  الخرائط الذه○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  ؟     نظافة البحار واحمليطات كيف حنافظ على  س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 

أن جييب الطالب عن أسئلة حول 
 ( مفهوم النص   ) أجيب

 
 
 
 

أن يتعرف الطالب على معاين 
 اللغوايت اجلديدة ) أمني لغيت (

 
 

أن يكتب الطالب مضاد الكلمات 
 احملددة 

 
 

أن يقرا الطالب  ويالحظ الكلمات 
  يف مكون األداء القرائي   امللونة

 الفهم واالستيعاب
 أجيب :أوال : 

 ؟ماذا جيب علينا جتاه شواطئنا   –أين خرجت أسرة خالد   ؟ –
 اذكر ثالثة من ملواثت البحر ؟    –ما رأيك يف تصرف األسرة  ؟ –

 الكتاب عن مشال العبارة اآلتية   × أو  ( أضع عالمة ) 
 :أختار من )ب (املعىن املناسب للكلمة امللونة يف )أ( : أمني  لغيتاثنيا : 

 
 د الكلمات التالية : الكتاب أكتب مضا

 األداء القرائي  
 أقرا وأالحظ الفرق بني أل الشمية والقمرية  -: كتاب الطالب أقرا وأالحظ 

 : كتاب الطالب   وأالحظ عالمات الرتقيمأقرا 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب إعادة قراءة نص الدرس قراءة
 صامتة 

  الطالب أعرض األسئلة يف مكون )  أجيب  ( أمام 
  يقرأ طالب السؤال األول مث أطلب من آخر اإلجابة

مع متابعة ابقي الطالب مث أنتقل لباقي األسئلة بنفس 
 الطريقة 

  أعرض مكون ) أمني لغيت ( أمام الطالب  ومن خالل
 الرتادف يتعرف الطالب على معاين اللغوايت اجلديدة

  أطلب من الطالب املشاركة يف كتابة مضاد الكلمات    
 

 

  أعرض مكون األداء القرائي  امام الطالب مث أطلب
 منهم قراءة املقطع األول ومالحظة الكلمات امللونة  

 

 بني أل الشمية والقمرية  أتناول مع الطالب بيان الفرق  
 

   3عالمات الرتقيم من خالل الفقرة  للطالبأوضح  

 
 
 

أجب عن األسئلة  حول مفهوم 
 ؟ النص   ) أجيب (

 
 
 

 اين اللغوايت اجلديدة بني مع
 ؟ ) أمني لغيت (

 
 

  ؟اكتب مضاد الكلمات احملددة 
 
 

    ؟القراءة واملالحظة والتحليل 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 

 



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 نظافة البحار والمحيطات  (  ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 التعبري  –الرتاكيب اللغوية 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○لم  الذاتي   التع○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   (   ؟   نظافة البحار واحمليطات ماذا تعلمت من درس ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 
 
 

أن يستخرج  الطالب من النص ما 
 هو مطلوب 

 
 
 

دم الطالب أداة االستثناء يستخأن 
 إال وغري 

 
النكرة إىل حيول الطالب أن   

 معرفة 
 

أن حيول الطالب الفعل إىل اسم 
 فاعل 

 
يرتب الطالب اجلمل  لبناء نص أن 

   مث يكتبه 

 الرتاكيب اللغوية 
 أوال : استخرج من النص  : 

 ثالث كلمات هبا تضعيف فتح      -ثالث كلمات هبا تنوين فتح   -
   ثالث كلمات هبا اتء مربوطة -ثالث كلمات هبا تضعيف كسر     -

  :  ب ( أصل من اجملموعة ) أ ( ما يناهبا من اجملموعة ) -1: استخدم    اثنيا 
 كتاب الطالب 

 يف مجلتني من إنشائي ) غري ( و إال ( أستخدم أدايت االستثناء )-2
 :أستخدم أسلوبب التعجبفي اجلمل التالية -3

  :مبحاكاة املثال األول  أحول املضارع  إىل أمر أحول :  اثلثا
 أحول الفعل إىل اسم فاعل وأكتبه –وأكتبها  أحول النكرة إىل معرفة

 أعرب 
 أرتب اجلمل التالية لبناء نص مث أكتبه  

 
 
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

 درس واستخراج ما هو أطلب الرجوع إىل نص ال
 مطلوب يف مكون ) أستخرج من النص  (

  أعرض مكون أستخدم أمام الطالب  ابلوسيلة املتاحة 
  استخدام إال وغري يف مجلتني  أطلب من الطالب

 جديدتني 

  حتويل الفعل إىل اسم  –أطلب حتويل النكرة إىل معرفة
 الفاعل مبحاكاة املثال 

  يف الكتابأطلب من الطالب تدوين اإلجاابت 
  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

  أعرض أمام الطالب مكون ) أحول ( مث أطلب من
     األفعال املعطاة إىل أفعال أمر الطالب حتويل 

  ترتيب أعرض أمام الطالب مكون أعرب مث أطلب منهم
 اجلمل لبناء نص مفيد وكتابته 

 
  ؟استخرج من النص ما هو مطلوب

 
 
 

  ؟ الستثناء إال وغرياستخدم أداة ا
 
 

 ؟حول النكرة إىل معرفة 
 
 

  ؟ حول الفعل إىل اسم فاعل
 
 

    ؟كتبهنص مث أ رتب  اجلمل  لبناء

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي



   

 

 الدرس الثالث  -الوحدة الثامنة وضوع الدرسم
 (  )  أنشطة 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم لغتي  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 كتابالحل انشطة 
      التاريخ

      الحصة االبتدائي  الثالث الصف

 أخرى............○عاوني  التعلم الت○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
   (؟   نظافة البحار واحمليطات ما هي القيمة اليت تعلمتها من نص ) س التمهيد

 

 تقويم الهدف التعلم و  إجراءات التعليم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالب ( األهداف السلوكية
 
 

 

 

أن يقرا الطالب النص من كتاب النشاط 
 عىن قراءة جهرية معربة ممثلة للم

 
 

 -؟  -عالمة الرتقم ! الطالب  يضعأن 
 ، يف املكان املناسب -. 
  
أن يفكر الطالب يف املطلوب يف مكون  

 أفكر   
 

 أن يكتب الطالب ما ميلى عليه 
 
 

  أن يبحث الطالب عما هو مطلوب   

 رأ اثمنا : أق
 ( نظافة البحار واحمليطات  نص الدرس )

 ، يف املكان املناسب : -.  -؟  -أضع عالمة الرتقم !  اتسعا
 

 : أفكر   :  عاشرا
خرجت مع أسريت يف نزهة إىل البحر فوجدت الكثري من األمساك والطيور ميتة على 

 الشاطئ 
 يف رأيك ماذا حدث ؟

 : أكتب ما ميلى علي    :  احلادي عشر
.................................................................. 

 : أحبث     :   عشرالثاين 
 مبساعدة أسريت أمجع صورا أعجبتين يف البحر م أعلق عليها أمام زمالئي

  
 

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل جمموعة األنشطة 
 واإلجراءات التالية  : 

  أطلب من الطالب استخراج  كتاب النشاط
 وفتحه على أنشطة النص األول 

  بعد أستمع لقراءة الطالب لنص الدرس طالبا
اآلخر مع تقدمي التوجيه والتصويب للوصول 

 للقراءة املمثلة للمعىن واالنطالق يف القراءة 

  أنتقل ابلطالب لباقي أنشطة النص فاطلب
منهم إجناز االنشطة بشكل فردي ) أنشطة 
الكتابة والرسم ( وبشكل مجاعي منظم يف 

 أنشطة التطبيق على األساليب اللغوية 

  الالزمة عند احلاجة أقدم للطالب املساعدة 

  أجتول بني الطالب للتصحيح والتصويب 

 
 

 

 

اقرأ النص من كتاب النشاط قراءة 
 ؟جهرية معربة ممثلة للمعىن 

 

ألعمال جيب اكتب ثالث مجل 
فعلها يف املدرسة  وأخرى جيب 

   ؟عدم فعلها 
  
فكر يف املطلوب يف مكون أفكر  
   ؟

 
  ؟ اكتب ما ميلى عليك

 
 

  مطلوب   احبث عما هو 

 حل انشطة كتاب النشاط  الواجب المنزلي حل أسئلة الدرس التقويم الختامي
 


